
Název příjemce 
finanční podpory

obec PSČ

ulice čp

telefon

e-mail
IČ / RČ

Registrace  (kdy, kde)                       

Bankovní spojení   
(číslo účtu, banka)    

Oprávněný zástupce 
(statutární orgán)       

Počet členů příjemce 
finanční podpory
Stručný popis činnosti 
příjemce finanční 
podpory

Účel a cíle poskytnutí 
veřejné finanční 
podpory

Harmonogram 
realizace

tel. e-mail

Odpovědná osoba za 
žadatele podpory

fax

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
obce Hradištko pro rok 2020                                                 

(určeno pro místní spolky a organizace)
v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních 

předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších právních předpisů

Údaje o příjemci finanční podpory

Adresa/sídlo

Účel poskytnutí veřejné finanční podpory



V Hradištku Dne

z toho ostatní zdroje financování

z toho vlastní podíl žadatele

Razítko

Náklady projektu celkem 100%

Bilance financování projektu

Termín podání žádosti na rok 2020 je do 20. listopadu 2019 do 15:00. 

Finanční podpora se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit v rámci 
příslušného roku a pouze na účel, na který bylo žádáno, o případné výjimce rozhodují příslušné 
orgány samosprávy obce, které o příspěvku rozhodly.

Předpokladem poskytnutí finanční podpory je správné a ve stanoveném termínu předložené 
vyúčtování finančních prostředků, pokud byl žadateli poskytnut příspěvek v předchozím roce.

Příjemce finanční podpory je povinen předložit zprávu o realizaci záměru, na který žádal, a 
vyúčtování poskytnutého příspěvku do 15. února následujícího roku.

Finanční podpora může být určene na zhodnocení, rekonstrukci, pořízení majetku sloužícího 
žadateli k této činnosti, nebo na konkrétní akce a činnost žadatele.

O finanční podporu se může ucházet žadatel (spolek / organizace), který působí na území obce, 
vyvíjí neziskovou činnost, např. v oblasti kultury, sportu,  volnočasových, společenských aktivit 
dětí, mládeže i dospělých.

V případě schválení finanční podpory ze strany obce Hradištko bude s příjemcem podpory 
uzavřena Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2020

z toho výše žádané finanční podpory 


